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 مقدمه
ه سایر و قیمت پایین، نسبت ب فرآیند جذب به دلیل کارایی باال    

های ها ارجحیت دارد. از بین جاذبها، برای حذف آالیندهروش

ازه ندباال و توزیع ا به دلیل مساحت سطح زغال فعالمختلف، 

رد ی تصفیه آب موی در فرآیندهااحفره مناسب به طور گسترده

بی اشباع شده به طور مناس زغال فعالگیرد. اما اگر استفاده قرار می

اقتصادی نبوده و همچنین  زغال فعالبازیابی نشود استفاده از 

 .[1 [محیطی را به دنبال خواهد داشتتمشکالت زیس

ی حیطماز جهت اقتصادی و زیست زغال فعالبنابراین بازیابی    

 های متفاوتی برای بازیابی وجوداهمیت بسیار باالیی دارد و روش

ا بشیمیایی، الکتروشیمیایی،  ی گرمایی،بازیابدارد که شامل 

استفاده از امواج مافوق صوت و بازیابی با استفاده از سیال فوق 

ا، بازیابی گرمایی به طور هدر بین این روش .[2 [بحرانی است

ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند در این گسترده

 صرف می شود حدود ی باالروش زمان و انرژی زیادی با هزینه

. اخیرا بازیابی [3 [در این فرآیند از بین می رود زغال فعال11%

 توسط روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی  زغال فعال
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 دامین ب در راکتورگرانوله اشباع شده از رو زغال فعالبازیابی الکتروشیمیایی  

 جریان برگشتی 
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 همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی

 

ک راکتور جریان در ی اشباع شده توسط رودامین ب زغال فعالدر این مقاله یک فرآیند الکتروشیمیایی جدید برای بازیابی چکیده:

ر طراحی این فرآیند توسط روش پاسخ سطح مبتنی ب به منظور کاهش زمان بازیابی و افزایش کارایی پیشنهاد شده است. برگشتی،

ابی مثل بازیبه پارامترهای  زغال فعالدوم درصد کارایی بازیابی  همرکب مرکزی  بهینه سازی و مدل سازی شد و طبق معادله درج

در  ایید می کند.دل راتموفقیت این م ارتباط داده شد . باال بودن ضریب همبستگی دانسیته جریان ، شدت جریان الکترولیت و زمان 

بازیابی قابل قبول  –بار تکرار چرخه جذب  4ساعت رسید و فرآیند بازیابی  پس از  6/1در  % 56/56شرایط بهینه میزان بازیابی به 

از  عالزغال فگرانوله جذب شده و بازیابی  زغال فعالاست.آالینده مورد بررسی در این پژوهش رنگ رودامین ب است که توسط 

تخریب این آالینده به وسیله ی حمله ی  گونه ی فعال تولید شده در فرآیند اکسیداسیون الکتروشیمیایی در یک راکتور  طریق

  می گیرد.  جریان برگشتی صورت

 .گرانوله ، رودامین ب ، راکتور جریان برگشتی زغال فعالبازیابی الکتروشیمیایی، جذب واژه های کلیدی:
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ر روش د زغال فعالمکانیسم بازیابی   است.مورد توجه قرار گرفته

ریب و سپس تخ زغالالکتروشیمیایی بر واجذب آالینده از سطح 

آالینده توسط فرآیند اکسیداسیون استوار است که  تالش های 

انجام  غال فعالزبسیاری برای بهینه سازی بازیابی الکتروشیمیایی 

، هرچند زمان طوالنی برای دست یافتن به  [4-5 [است گرفته

درصد باال بازیابی مورد نیاز است و این عامل اقتصادی بودن این 

بازیابی لشعاع قرار می دهد. در این پژوهش ، روش را تحت ا

گرانوله اشباع شده با رودامین ب با  زغال فعالایی یالکتروشیم

 بررسی . آالینده موردتاکید بر بهبود انتقال جرم بررسی شده است

 به دلیل پایداری باالی ،در این پژوهش رنگ رودامین ب است

به جهت تصفیه پساب های حاوی این رنگ رنگ رودامین ب، 

ارای اهمیت است. همچنین در این د محیطیحفاظت زیست

طراحی مرکب مرکزی پژوهش از روش پاسخ سطح بر اساس 

ستفاده ا ر بر فرآیند بهینه سازی پارامترهای موث مدل سازی و  برای

 شده است.

 بخش تجربی
ه سازی اولی بخش تجربی این پژوهش شامل سه مرحله اشباع     

ده می بازیابی ش زغال فعال تازه، بازیابی و اشباع سازی زغال فعال

 از شرکت مرک  تهیه شده بودند.باشد. وتمامی مواد آزمایشگاهی 

ورت زیر به ص )تازه یا بازیابی شده(زغال فعالفرآیند اشباع سازی 

در مجاورت محلول  شسته شده زغال فعالگرم از  4انجام شد: 

میلی گرم بر لیتر  از رودامین قرار گرفت و پس از گذشت 1111

ساعت در آون قرار  6اشباع شده به مدت  زغال فعالساعت  24

گرفت و به منظور بازیابی الکتروشیمیایی در راکتور جریان 

راکتور مورد استفاده را نشان  شماتیک 1برگشتی وارد شد. شکل 

ور آند از جنس تیتانیوم و کاتد از جنس استیل دهد. در این راکتمی

میلی لیتر و با 611است. الکترولیت مورد استفاده سدیم سولفات) 

از  ر  شده وموالر(توسط یک پمپ وارد راکتو 1/1غلظت 

یک  شناور می شود. زغال فعالدر نتیجه خروجی خارج می شود، 

برای کنترل شدت جریان و از منبع  (Ismatec-MCP)فلومتر

ولتاژ استفاده شد. پس برای اعمال  (BK-precision)جریان مستقیم

ی تکرار فرآیند اشباع ساز از پایان بازیابی الکتروشیمیایی، مجددا

می شود. تعیین مقدار رودامین ب باقیمانده پس از جذب  توسط 

نحنی گیری و از ماندازه(  Jasco-v 630)اسپکتروفوتومتر

رای ب  کالیبراسیون برای تعیین غلظت استفاده شد. درصد جذب

 محاسبه شد: (1)تازه یا بازیابی شده از طریق رابطه  زغال فعال

درصد جذب               =
C0−Ce

C0
× 100             (1)   

غلظت تعادلی  eCغلظت اولیه رودامین ب  و  0Cکه در آن   

رودامین ب است. و کارایی بازیابی از طریق مقایسه درصد جذب 

ریق از طبازیابی شده و  زغال فعال تازه با درصد جذب  زغال فعال 

 محاسبه می شود: (2معادله )

𝑅𝐸% =
درصد جذب زغال فعال بازیابی شده

درصد جذب زغال فعال تازه
× 100   (2 )         

به منظور مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر بازیابی   

الکتروشیمیایی از روش پاسخ سطح مبتنی بر طراحی مرکب 

امل پارامترها به ترتیب ش بررسیمرکزی استفاده شد که در این 

 (2X)زمانمتر مربع(،میلی آمپر بر سانتی  6-1) )1X)دانسیته جریان

 611-111) (3X)کترولیت ساعت( و شدت جریان ال 6/2-56/1)

 ال فعالزغمیلی لیتر بر دقیقه( وپاسخ، درصد کارایی بازیابی 

 گرانوله اشباع شده از رودامین ب است.

 

 نتایج و بحث
در فرآیند بهینه سازی، پاسخ ها می توانند به آسانی توسط مدل      

های خطی یا درجه دوم به پارامترهای انتخاب شده ارتباط داده 

خطی نیز هست، که در  درجه ی دوم که شامل مدل مدلشوند . 

 ( آمده است:3معادله) 

2

0

1 1 2

K K K

j j jj j ij i j i

j j i j

Y X X X X e   
  

       )3( 

متغیرها هستند   jXو iXتعداد فاکتورها،  Kپاسخ سطح،  Yکه در آن 

(3-i=1)  .0β  وضریب ثابت iβ،jj β  وijβ  ضرایب برهم کنش خطی

داده  میزان خطاست ie، درجه دوم و عبارات درجه دوم است و 

با (        2)بر اساس معادله شماره  زغال فعالهای درصد بازیابی 
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   که شامل آنالیز ، محاسبه شد design expertاستفاده از نرم افزار 

بین متغیرهای کنش برای محاسبه ی برهم ((ANOVAواریانس 

مدل چندجمله ای با  میزان موفقیتباشد. فرآیند و پاسخ می

 تعیین شد. همبستگییب مشخص کردن ضر

( ورودی از پمپ ، 3( کاتد ، )2( آند ، )1. شماتیک راکتور الکتروشیمیایی. )1شکل 

 گرانوله اشباع شده از رودامین ب. زغال فعال( 5، )فیلتر (6)( خروجی از پمپ، 4)

مورد بررسی قرار  F-Testاهمیت آماری توسط آزمون 

( با توجه به نتایج حاصل از واریانس و بر اساس 4معادله )گرفت.

 بدست آمد:  (3)معادله 

1 2 3% 66.67 5.47 2.10 1.63RE X X X       

  2

1 2 2 3 32.65 1.48 6.98X X X X X                 (4)      

ارائه شده است.  1نتایج حاصل از آنالیز واریانس در جدول     

2مقادیر 2, adjR R  به یک نزدیک است که بسیار باالست و تطابق

ارد بینی شده وجود دمقادیر مشاهده شده و مقادیر پیش خوبی بین

و این بدین معناست که مدل رگرسیون توانسته به خوبی رابطه بین 

غال زمتغیرهای وابسته) فاکتورها(و پاسخ )درصد کارایی بازیابی 

می  عدم انطباق نشان (را بیان کند. مقادیر قابل چشم پوشیفعال

ش برهم کن .مفید بوده  است دهد مدل درجه دوم برای این بررسی

اثر شدت جریان الکترولیت و دانسیته جریان بر درصد کارایی 

بررسی شد که نتایج آن در  CCDتوسط مدل  زغال فعالبازیابی 

نشان داده شده است و باالترین میزان بازیابی در دانسیته  2شکل 

        میلی آمپر بر سانتی متر مربع و شدت جریان  61/3جریان 

ثر ا لیتر بر دقیقه تخمین زده شده استمیلی  44/256الکترولیت 

تا  عالزغال فشدت جریان الکترولیت بر درصد کارایی بازیابی 

محدوده ی خاصی اقزایشی و سپس کاهشی خواهد بود. شدت 

واند در تد که میجریان الکترولیت نقش موثری در انتقال جرم دار

 فرآیند الکتروشیمیایی واجذب و تخریب آالینده تاثیر داشته باشد.

هده را اکسیداسیون آندی بر ع زغال فعالمهمترین نقش در بازیابی 

دارد و اکسیداسیون آندی نیز تحت تاثیر دانسیته ی جریان است. 

 مکانیسم تخریب آالینده بر مبنای تولید یک اکسیدانت قوی ،

است که به صورت زیر      رادیکال هیدروکسیل، در سطح آند 

 :[5 باشدمی

   
2H O OH H e                        )6( 

رود تخریب الکتروشیمیایی رنگ رودامین ب بنابراین انتظار می  

در دانسیته جریان باالتر افزایش یابد ، در نتیجه دانسیته جریان 

زمان تخریب آالینده و کاهش زمان بازیابی باالتر باعث کاهش 

زمان بازیابی نیز پارامتر دیگری است که بر اقتصادی  خواهد شد.

غال زبا افزایش زمان، کارایی بازیابی  . تبودن فرآیند موثر اس

صرف زمان بیشتر، ساعت  54/1نیز افزایش می یابد اما پس از  فعال

تعداد دفعات  داشت. تغییر مشهودی در میزان بازیابی نخواهد

چرخه  بار تکرار 4نتایج تا  بازیابی نیز مورد بررسی قرار گرفت که

 .بازیابی قابل قبول بود -جذب

 

اشباع  گرانوله زغال فعال:نمودار سه بعدی پاسخ سطحی درصد کارایی بازیابی 2شکل

 شده از رودامین ب برحسب دانسیته جریان و شدت جریان الکترولیت
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 نتیجه گیری

وسط گرانوله اشباع شده ت زغال فعالبازیابی الکتروشیمیایی      

رودامین ب در یک راکتور الکتروشیمیایی دارای جریان برگشتی 

رم ای بر انتقال جی قرار گرفت که در آن تاکید ویژهمورد بررس

دت ی جریان، شرامترهای بازیابی ازقبیل دانسیتهشده است. پا

جریان الکترولیت و زمان بر اساس روش پاسخ سطح مبتنی بر 

 نباال بود دل سازی و بهینه سازی شد. ، مطراحی مرکب مرکزی 

2مقادیر  2, adjR Rدل سازی این موفقیت این نرم افزار را در م

ی شرایط بهینه برای باالترین میزان بازیابفرآیند تایید می کند.

( شامل دانسیته 56/56%دامین ب )اشباع شده توسط رو غال فعالز

 44/256میلی آمپر بر سانتی متر مربع، شدت جریان  18/3 جریان

ساعت ، تعیین شد. در این راکتور  54/1میلی لیتر بر دقیقه و زمان 

در حالت شناور بود و انتقال اکسیدانت تولیدی توسط  زغال فعال

فرآیند الکتروشیمیایی به طور قابل توجهی بهبود یافت که باعث 

 افزایش درصد کارایی بازیابی و کاهش زمان بازیابی شد. 

 تقدیر و تشکر

نشگاه بوعلی سینا به دلیل حمایت از این پژوهش از دا   

 سپاسگزاریم.
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 گرانوله اشباع شده از رودامین ب زغال فعالواریانس و تست عدم انطباق برای مدل درجه دو کاهش یافته در فرآیند بازیابی الکتروشیمیایی  آنالیز - 1جدول 

SOURCE  مجموع

 مربعات

میانگین  درجه آزادی

 مربعات

F-Value Prob>F اهمیت 

 با معنی <1111/1 22/162 21/162 6 55/1465 مدل

    21/1 11 15/13 باقیمانده

 بی معنی 4661/1 13/1 31/1 5 63/1 عدم انطباق

    25/2 6 33/11 خطای مطلق

     14 64/1451 مقادیر کلی
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Electrochemical regeneration of granular activated charcoal saturated with 

Rhodamine B in a fluidized electrochemical reactor 

 Jalal Basiri Parsa, Farnaz Jafari* 

 

Department of Applied Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan  

  

Abstract:  

This paper described a novel electrochemical reactor for the regeneration of granular 

activated charcoal saturated with Rhodamine B, aiming to reduce regeneration time and 

improve cost-effectiveness of the process by operation of granular activated charcoal in a 

fluidized mode. This process was modelled and optimized using response surface methodology 

(RSM) based on central composite design (CCD).  Accordingly reduced quadratic model was 

developed to give the substrate regeneration efficiency percentage as function of effective 

parameters such as: current density, electrolyte flow rate and regeneration time.  The fit of the 

model is checked by the determination coefficient (R2). In this case, the value of the 

determination coefficient (R2 = 0.9910) is indicated. Under the optimum condition, the 

regeneration efficiency could reach 68.65% in 1.64 h, and no significant decline was observed 

after four-time sequential adsorption-regeneration cycles, confirming the reuse feasibility of 

the regenerated activated charcoal. Granular activated charcoal regeneration was mainly due 

to the decomposition of dyes by the attack of activated species such as hydroxyl radical that 

were generated by electrochemical oxidation. The regeneration time has been decreased in the 

present modified process, indicating this regeneration process is much more potentially cost-

effectiveness for application.    

 

Keywords: Electrochemical regeneration; Granular activated charcoal; Fluidized reactor; 
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